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Notulen van de gemeenteraad van
28 januari 2016
Aanwezig: Marleen Ral, Raadslid
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert Laureys, Jelle Mombaerts, Marc Verhaeghe, Schepenen
Clémence Maes, Jan Van hoof, Herman Godts, Luc Van Holle, Bart Verstockt, Danny Liekens, Gilbert Van Ostaede,
Johan Vansintejan, Sato Pollet, Gilbert Jaspers, Jenny Vandermeiren, Raadsleden
Heidi Abeloos, Gemeentesecretaris
Afwezig Christophe Ponsard, Chris Boeykens, Rudy Peeters, Rony Blommaert, Raadsleden

Notulen
1

Goedkeuring notulen vorige zitting.
Aanleiding:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vorige zitting.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting goed.
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Kennisname ontslagen
eedaflegging opvolgers.

gemeenteraadsleden,

onderzoek

geloofsbrieven

en

Aanleiding:
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van volgende raadsleden vanaf 1 januari
2016:
 Jos Dewinter, bij schrijven van 16 december 2015;
 Rozette Maes, bij schrijven van 16 december 2015;
 Edy Van Damme, bij schrijven van 28 december 2015;
 Elke Cauwenberghs, bij schrijven van 4 januari 2016.
Feiten, context en argumentatie:
Christophe Ponsard, wonende alhier, Sasweg 2/A, is de 1ste opvolger op de CD&V-lijst voor
de vervanging van Jos Dewinter.
Chris Boeykens, wonende alhier, Driesstraat, is de 1ste opvolger op de CD&V-lijst voor de
vervanging van Rozette Maes.
Yvette Daam, wonende alhier, Jordaenstraat 1, 1ste opvolger op de sp.a-lijst voor de
vervanging
van
Edy
Van
Damme,
doet
afstand
van
haar
mandaat.
Kathleen Van Damme, wonende alhier, 2de opvolger op de sp.a-lijst voor de vervanging van
Edy
Van
Damme,
doet
afstand
van
haar
mandaat.
Rudy Peeters, wonende alhier, Dreefweg 28, is de 3de opvolger op de sp.a-lijst voor de
vervanging van Edy Van Damme.
Ariadne Frangi, wonende alhier, Driesstraat 5A, 1ste opvolger op de sp.a-lijst voor de
vervanging
van
Elke
Cauwenberghs,
doet
afstand
van
haar
mandaat.
Rony Blommaert, wonende alhier, 't Velleken 68, is de 2de opvolger op de sp.a-lijst voor de
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vervanging van Elke Cauwenberghs.
Juridische overwegingen:
Artikel 7 en 16 van het gemeentedecreet.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Christophe Ponsard, Chris Boeykens, Rudy Peeters en Rony Blommaert voldoen aan de
verkiesbaarheidsvereisten en er zijn geen onverenigbaarheden waardoor zij hun mandaat
niet kunnen opnemen. Zij kunnen vervolgens toegelaten worden tot de eedaflegging.
Christophe Ponsard, Chris Boeykens, Rudy Peeters en Rony Blommaert leggen
achtereenvolgens in handen van de voorzitter de eed af, welke bepaald is in artikel 7§3 van
het gemeentedecreet en die luidt als volgt : "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat
trouw na te komen".
Er wordt akte gegeven van deze eedafleggingen en vervolgens worden Christophe
Ponsard, Chris Boeykens, Rudy Peeters en Rony Blommaert als raadsleden geïnstalleerd.
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Kennisname ontslag OCMW-raadsleden en onderzoek geloofsbrieven opvolgers.
Aanleiding:
Brief van Lieve Croon van 17 december 2015 waarin zij meedeelt dat zij ontslag neemt als
OCMW-raadslid vanaf 1 januari 2016.
Brief van Ann Verstappen van 30 december 2015 waarin zij meedeelt dat zij ontslag neemt
als OCMW-raadslid vanaf 1 januari 2016.
Feiten, context en argumentatie:
Chris Boeykens, wonende te Steenokkerzeel, Driesstraat 31 , 1ste opvolger van Lieve
Croon, doet afstand van zijn mandaat.
Inge Moysons, wonende te Steenokkerzeel, Watermolenstraat 7, is de 2de opvolger van
Lieve Croon.
Werner Vanderborght, wonende te Steenokkerzeel, Vilvoordsesteenweg 115, is de 1ste
opvolger van Ann Verstappen.
De kandidaat-werkende leden bevinden zich in geen geval van onverkiesbaarheid.
De gemeenteraad stelt vast dat de kandidaat-werkende leden zich niet bevinden in één van
de wettelijke gevallen van onverenigbaarheid.
Beide geslachten zijn vertegenwoordigd in de verkozen raad voor maatschappelijk welzijn.
Er bestaat geen bezwaar om de geloofsbrieven van Inge Moysons en Werner
Vanderborght, kandidaat-werkende leden, geldig te verklaren, en zij worden toegelaten tot
het afleggen van de door de wet voorgeschreven eed.
Juridische overwegingen:
Het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 waarin de leden van de raad van het OCMW
verkozen werden.
De gemeenteraad moet de geloofsbrieven van de opvolgers van de OCMW-raadsleden
onderzoeken.
Artikel 14 van het OCMW-decreet van 19 december 2008.
De bepalingen in het gemeentedecreet.

Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad neemt kennis van de brieven van Lieve Croon en Ann Verstappen,
OCMW raadsleden, waarin zij hun ontslag als OCMW-raadsleden indienen met ingang van
1 januari 2016.
De gemeenteraad verklaart de geloofsbrieven van Inge Moysons en Werner Vanderborght
geldig, waardoor zij toegelaten worden tot het afleggen van de voorgeschreven eed in
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handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Openbaar
Stedenbouw
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Gecoro - wijziging samenstelling
Aanleiding:
De aanstelling van Kristin Iliaens tot hoofddeskundige Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
door het college van burgemeester en schepenen op 21 december 2015.
De afwezigheid wegens ziekte van de voorzitter van de GECORO.
Feiten, context en argumentatie:
Het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2014 houdende volgende gewijzigde
samenstelling van De GECORO goed te keuren:
Geledingen
Effectief lid
Plaatsvervangend lid
1
Milieuraad
Frieda Baeke
Daniel Poesmans
2
Werkgevers - zelfstandigen
Roel Vleeracker
Roger Thijs
3
Middenstandsraad
Deanna Rateau
Leo Raes
4
Land en tuinbouwers
Verhaegen Chris
Jozef Bertens
5
Vakbonden
Marcel Collette
Willy Vandenberge
6
Adviesraden
Ronny Huygebaert
Wout Verschueren
7
Luchthavengemeenschap
Marc Van Tilborg
Alain Vandenplas
8
Landsverdediging
Ludo Van Mierlo
Tinne Bax
9
Bond Grote en Jonge Gezinnen Astrid Lenaerts
Jean-Paul Denayer
10
Deskundigen
Luc Vercammen
11
Marc Cortois
Fred Deschouwer
12
Veronique Van Rossum Peter Vervloet
13
Luc de Laet
Pieter Peeters
Voorzitter: Luc Vercammen
Vaste secretaris: Sandrien Luytens
Elke Gecoro heeft zijn vaste secretaris. Die is geen lid van de commissie. De secretaris mag
niet aan de beraadslaging of de stemming deelnemen, maar wel informatie verstrekken over
de dossiers.
Zijn belangrijkste taken
 Opstellen en versturen van de agenda.
 Beknopt situeren en toelichten van de agendapunten en het eventuele standpunt
van de gemeenteraad.
 Vragen van commissieleden beantwoorden.
 De commissie op fouten of vergetelheden wijzen.
 Het verslag van de vergadering maken
Het gemeenteraadsbesluit van 21 mei 2015, houdende de aanduiding van Lotte Bogaerts
als waarnemend secretaris van de GECORO in afwachting van de aanstelling van een
hoofddeskundige Ruimtelijke Ordening.
De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van
burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste
secretaris. De gemeenteraad kan onder de leden van de GECORO een ondervoorzitter
aanduiden.
De ondervoorzitter neemt de functie van de voorzitter waar tijdens diens afwezigheid.
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
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“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000, gewijzigd op 5 juni 2009 tot
vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de
provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.

Besluit:
Bij geheime, afzonderlijke stemming.
De geheime stemming geeft volgende uitslag :
Kristin Iliaens : 21 ja-stemmen
Marc Cortois : 19 ja-stemmen en 2 nee-stemmen
1. Kristin Iliaens, Hoofddeskundige Ruimtelijke Ordening, aan te stellen als nieuwe
secretaris van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).
2. Marc Cortois, lid van de Gecoro, aan te stellen als als ondervoorzitter van de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

Milieu
5

Goedkeuring gemeentelijk klimaatactieplan en indiening
Aanleiding:
De gemeente dient een klimaatactieplan op te maken en in te dienen, als gevolg van de
ondertekening van de Burgemeestersconvenant, een Europees initiatief om tegen 2020 20
% energie en 20 % CO² te besparen.
Feiten, context en argumentatie:
Op 22 mei 2014 heeft de gemeenteraad zich akkoord verklaard met de ondertekening van
de burgemeestersconvenant. De gemeente diende binnen het jaar na ondertekening een
klimaatactieplan op te maken.
De provincie stond in voor de opmaak van de nulmeting.
De provincie Vlaams-Brabant, als coördinator van de burgemeestersconvenant, heeft uitstel
van indiening aangevraagd voor alle deelnemende gemeenten.
Er wordt naar gestreefd om alle deelnemende gemeenten tegen eind november 2015 te
laten beschikken over een goedgekeurd klimaatactieplan.
De gemeente diende een participatietraject te volgen (COMAT, personeel, milieuraad en
voorzitters alle adviesraden werden bevraagd).
Het ontwerpklimaatactieplan werd opgemaakt door de milieudienst met inbreng vanuit het
participatietraject.
Besluit:
Met 14 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Jan Van hoof, Herman Godts, Danny
Liekens, Gilbert Van Ostaede, Sato Pollet, Gilbert Jaspers, Jenny Vandermeiren), 7
onthoudingen (Luc Van Holle, Bart Verstockt, Johan Vansintejan, Christophe
Ponsard, Chris Boeykens, Rudy Peeters, Rony Blommaert)
1. Het klimaatactieplan 2015-2020 wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.
2. Het klimaatactieplan zal ingediend worden bij de Europese Commissie.

Onderwijs
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Wijziging afvaardiging onderwijs: aanduiding effectief lid en plaatsvervangend lid
beheerscomité
scholengemeenschap
KASTZE
en
het
Overleg
Comité
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Scholengemeenschap (OCSG). (550.2)
Aanleiding:
Op 01 januari 2016 werd burgemeester Kurt Ryon bevoegd voor onderwijs, als gevolg van
een wissel binnen het college.
Op 17 december 2015 diende Edy Van Damme zijn ontslag als gemeenteraadslid in.
Feiten, context en argumentatie:
In de overeenkomst aangegaan tussen de gemeentebesturen (gemeenteraad 26 juni 2003)
die leidde tot de vorming van de scholengemeenschap KASTZE, staan in Titel 2 van het
beheerscomité : Organisatie en werking artikel 4, de volgende bepalingen:
§ 1 Er wordt een beheerscomité opgericht.
§ 2 Door elke gemeenteraad wordt een een lid van het schepencollege afgevaardigd
alsmede een vervangend lid, welk deel uitmaakt van de gemeenteraad, ingeval van
afwezigheid van het effectief lid.
§ 3 Het beheerscomité duidt in zijn midden een voorzitter aan.
Tijdens
de
gemeenteraad
op
datum
van
28
februari
2013
werd:
Jan Van hoof, schepen, wonende te 1820 Steenokkerzeel, de Ribaucourtplein 3,
afgevaardigd als effectief lid in het beheerscomité van de scholengemeenschap KASTZE
Edy Van Damme, raadslid, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Thubenstraat 5 bus 5,
aangeduid als plaatsvervanger van het effectief lid in het beheerscomité van de
scholengemeenschap en in het Overleg Comité Scholengemeenschap (OCSG).
Naar aanleiding van de wissel van de schepen van onderwijs en het ontslag van het
gemeenteraadslid dient er in het beheerscomité van de scholengemeenschap KASTZE een
nieuw effectief lid en een nieuwe plaatsvervanger te worden aangeduid.
Juridische overwegingen:
 Het decreet Intergemeentelijke samenwerking, op datum van 6 juli 2001.
 Het decreet betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs op
datum van 23 oktober 1991.
 Het gemeentedecreet.
 Het gemeenteraadsbesluit: Verlenging van de huidige scholengemeenschap
KASTZE voor de periode 2014-2020 op datum van 24 april 2014.
 Het gemeenteraadsbesluit: Aanstelling van een effectief en plaatsvervangend lid in
het beheerscomité van de scholengemeenschap op datum van 28 februari 2013.
Besluit:
Bij geheime stemming.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectief
afgevaardigde in het beheerscomité van de scholengemeenschap KASTZE
De stemming geeft volgende uitslag :
Kurt Ryon bekomt 19 ja-stemmen en 2 nee-stemmen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectief
afgevaardigde in de algemene vergadering van de OCSG.
De stemming geeft volgende uitslag :
Kurt Ryon bekomt 19 ja-stemmen en 2 nee-stemmen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een plaatsvervangend
afgevaardigde in het beheerscomité van de scholengemeenschap KASTZE
De stemming geeft volgende uitslag :
Gilbert Jaspers bekomt 13 stemmen;
Johan Vansintejan bekomt 4 stemmen;
Jan Van hoof bekomt 2 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 2 stemmen.
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De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een plaatsvervangend
afgevaardigde in de algemene vergadering van de OCSG.
De stemming geeft volgende uitslag :
Gilbert Jaspers bekomt 13 stemmen;
Jan Van hoof bekomt 2 stemmen;
Jelle Mombaerts bekomt 1 stem;
Bart Verstockt bekomt 1 stem;
Gilbert Van Ostaede bekomt 1 stem;
Johan Vansintejan bekomt 2 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 2 stemmen;
Marleen Ral bekomt 1 stem.
1.Burgemeester Kurt Ryon, bevoegd voor onderwijs, wonende te 1820 Steenokkerzeel,
Kortenbergsesteenweg 100, aan te stellen als effectief lid in het beheerscomité van de
scholengemeenschap KASTZE en in het OCSG.
2. Het gemeenteraadslid Gilbert Jaspers, wonende te 1820 Steenokkerzeel,
Vanheylenstraat 32, aan te duiden als plaatsvervanger van het effectief lid in het
beheerscomité van de scholengemeenschap KASTZE en in het OCSG.
3. De verleende volmacht neemt een einde op 31 december 2018.
4. Alle gevoerde briefwisseling (inbegrepen de uitnodigingen voor de vergaderingen en de
verslagen hiervan) tussen het OCSG en de aangewezen afgevaardigden dient via het
college van burgemeester en schepenen te gebeuren, zodat de gemeente op de hoogte
blijft van de activiteiten van bovenvermeld orgaan.
Secretariaat
7

Kennisname van het ontslag van een lid en aanstelling van een nieuw lid in de raad
van bestuur van het AGB Steenokkerzeel.
Aanleiding:
Mail van Wim Mombaerts van 17 december 2015 waarin hij meedeelt dat Marleen Ral haar
ontslag zal indienen als lid van de raad van bestuur van het AGB Steenokkerzeel vanaf
januari 2016.
Schrijven van Marleen Ral waarin zij haar ontslag indient als lid van de raad van bestuur
van het AGB Steenokkerzeel met ingang van 1 januari 2016.
Feiten, context en argumentatie:
Klaver-NVA draagt Jelle Mombaerts, schepen, voor als opvolger.
Juridische overwegingen:
Op 26 juni 2003 werd het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel opgericht en de
statuten, het beleidsplan en het financieel plan werden goedgekeurd.
Op 18 september 2014 keurde de gemeenteraad de statutenwijziging van het Autonoom
Gemeentebedrijf Steenokkerzeel goed.
Artikel 11 van voormelde statuten betreffende de samenstelling van de raad van bestuur,
luidt als volgt :
§1. De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur. Het aantal leden van de
raad van bestuur bedraagt maximum 12. Ten hoogste twee derde van de leden is van
hetzelfde geslacht.
§2. De mandaten van bestuurder worden over de verschillende fracties verdeeld
overeenkomstig de bepalingen van artikel 236 van het Gemeentedecreet. Het is geen
voorwaarde voor een kandidaat om deel uit te maken van de gemeenteraad.
Besluit:
Bij geheime stemming en met éénparigheid van stemmen.
De raad neemt kennis van het ontslag van Marleen Ral als lid van de raad van bestuur van
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het AGB Steenokkerzeel.
De heer Jelle Mombaerts, wonende Vanderborghtstraat 12, alhier, wordt, namens de
Klaver-NVA-fractie, als opvolger van Marleen Ral aangesteld als afgevaardigde in de raad
van bestuur van het AGB voor de duur van de huidige legislatuur.
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Inter-regies: Aanduiding lid in de algemene vergadering.
Aanleiding:
Annie Berckmans heeft haar ontslag gegeven als gemeenteraadslid vanaf 19 november
2015 en dient dus vervangen te worden als lid in de algemene vergadering van Inter-Regies
voor de duur van de huidige legislatuur.
Juridische overwegingen:
 Het collegebesluit van 20 augustus 2012 betreffende de aansluiting bij Inter-Regies
(Overkoepelende vereniging van de openbare gas-, elektriciteit- en kabelsector).
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Bij geheime stemming.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een lid in de algemene
vergadering van Inter-Regies.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jenny Vandermeiren bekomt 11 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 2 stemmen;
Marleen Ral bekomt 2 stemmen;
Clémence Maes bekomt 1 stem;
Gilbert Van Ostaede bekomt 1 stem;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Chris Boeykens bekomt 1 stem;
Rony Blommaert bekomt 1 stem;
Er is 1 blanco stem.
1. Jenny Vandermeiren, wonende alhier, Sint-Annastraat 5, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als lid in de algemene vergadering van Inter-Regies, voor de duur van de
huidige legislatuur.
2. Inter-Regies zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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Fineg : Aanduiding effectief lid in de algemene vergadering.
Aanleiding:
Annie Berckmans heeft haar ontslag gegeven als gemeenteraadslid vanaf 19 november
2015 en dient dus vervangen te worden als lid in de algemene vergadering van Fineg voor
de duur van de huidige legislatuur.
Juridische overwegingen:
 Het collegebesluit van 29 april 2010 betreffende de toetreding tot Fineg voor wat
elektriciteit en aardgas betreft.
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
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van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Bij geheime stemming.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectief lid in de
algemene vergadering van Fineg.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jenny Vandermeiren bekomt 11 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 3 stemmen;
Marleen Ral bekomt 2 stemmen;
Jan Van hoof bekomt 1 stem;
Gilbert Van Ostaede bekomt 1 stem;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Rony Blommaert bekomt 1 stem;
Er is 1 blanco stem.
1. Jenny Vandermeiren, wonende alhier, Sint-Annastraat 5, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als lid in de algemene vergadering van Fineg, voor de duur van de
huidige legislatuur.
2. Fineg zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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Haviland : Aanduiding afgevaardigden :
- in het beheersorgaan van de gemeenschappelijke preventiedienst
- in het adviescomité afvalbeleid
- in de raad van bestuur met raadgevende stem (minderheid GR)
Aanleiding:
Annie Berckmans heeft haar ontslag gegeven als gemeenteraadslid vanaf 19 november
2015 en dient dus vervangen te worden als afgevaardigde in het beheersorgaan van de
gemeenschappelijke preventiedienst van Haviland, voor de duur van de huidige legislatuur.
Jan Van Hoof is vanaf 1 januari 2016 geen schepen meer en dient dus vervangen te worden
als afgevaardigde in het adviescomité afvalbeleid van Haviland voor de duur van de huidige
legislatuur.
Rozette Maes heeft haar ontslag gegeven als gemeenteraadslid vanaf 1 januari 2016 en
dient dus vervangen te worden als kandidaat in de raad van bestuur met raadgevende stem
van Haviland, voor de duur van de huidige legislatuur.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de intercommunale Haviland, die werd
opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8.226.
Haviland is een dienstverlenende vereniging voor intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor de ruimtelijke ordening en de economische sociale expansie van het arrondissement
Halle–Vilvoorde, die wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking.
Juridische overwegingen:
 Het besluit van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van
Haviland te beperken tot 18 jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van
voormeld decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019.
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
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van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Bij geheime stemming.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van afgevaardigde in het
beheersorgaan van de gemeenschappelijke preventiedienst van Haviland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jenny Vandermeiren bekomt 11 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 2 stemmen;
Marleen Ral bekomt 2 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 1 stem;
Gilbert Van Ostaede bekomt 1 stem;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Christophe Ponsard bekomt 1 stem;
Rony Blommaert bekomt 1 stem.
Er is 1 blanco stem.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van afgevaardigde in het
adviescomité afvalbeleid van Haviland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jerry Casier bekomt 12 stemmen.
Jelle Mombaerts bekomt 4 stemmen.
Geert Laureys bekomt 3 stemmen.
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Er is 1 blanco stem.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaat in de
raad van bestuur met raadgevende stem van Haviland.
De stemming geeft volgende uitslag :
Christophe Ponsard bekomt 14 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 3 stemmen;
Rudy Peeters bekomt 2 stemmen;
Er zijn 2 ongeldige stemmen.
1. Jenny Vandermeiren, wonende alhier, Sint-Annastraat 5, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als afgevaardigde in het beheersorgaan van de gemeenschappelijke
preventiedienst van Haviland., voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Jerry Casier, wonende alhier, Van Frachenlaan 41, schepen, wordt aangesteld als
afgevaardigde in het adviescomité afvalbeleid van Haviland voor de duur van de
huidige legislatuur.
3. Christophe Ponsard, wonende alhier, Sasweg 2A, gemeenteraadslid (lid minderheid
GR), wordt aangesteld als een kandidaat in de raad van bestuur met raadgevende
stem van Haviland, voor de duur van de huidige legislatuur.
4. Haviland zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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Vivaqua : aanduiding afgevaardigden:
- kandidaat in de raad van bestuur
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- in het Vlaams gewestelijk overlegcomité
Aanleiding:
Annie Berckmans heeft haar ontslag gegeven als gemeenteraadslid vanaf 19 november
2015 en dient dus vervangen te worden als
 kandidaat in de raad van bestuur;
 in het Vlaams gewestelijk overlegcomité;
van Vivaqua voor de duur van de huidige legislatuur.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de Vivaqua voor de waterbedeling in de
deelgemeente Steenokkerzeel.
Juridische overwegingen:
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Bij geheime stemming.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaat in de
raad van bestuur van Vivaqua.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jenny Vandermeiren bekomt 10 stemmen;
Johan Vansintejan bekomt 2 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Jan Van hoof bekomt 1 stem;
Bart Verstockt bekomt 1 stem;
Gilbert Van Ostaede bekomt 1 stem;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Chris Boeykens bekomt 1 stem;
Er is 1 blanco en 1 ongeldige stem.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een afgevaardigde in
het Vlaams gewestelijk overlegcomité van Vivaqua.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jenny Vandermeiren bekomt 11 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 2 stemmen;
Rony Blommaert bekomt 2 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Kurt Ryon bekomt 1 stem;
Gilbert Van Ostaede bekomt 1 stem;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Chris Boeykens bekomt 1 stem;
Er is 1 blanco stem.
1. Jenny Vandermeiren, wonende alhier, Sint-Annastraat 5, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als kandidaat in de raad van bestuur van Vivaqua, voor de duur van de
huidige legislatuur.
2. Jenny Vandermeiren, wonende alhier, Sint-Annastraat 5, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als afgevaardigde in het Vlaams gewestelijk overlegcomité van Vivaqua,
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voor de duur van de huidige legislatuur.
3. Vivaqua zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
12

De Watergroep :
vergadering.

aanduiding stemgerechtigd afgevaardigde in de algemene

Aanleiding:
Annie Berckmans heeft haar ontslag gegeven als gemeenteraadslid vanaf 19 november
2015 en dient dus vervangen te worden als stemgerechtigd afgevaardigde in de algemene
vergadering van de Watergroep.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij De Watergroep voor de waterbedeling in de
deelgemeenten Perk en Melsbroek.
Juridische overwegingen:
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Bij geheime stemming.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een stemgerechtigd
afgevaardigde in de algemene vergadering van de Watergroep.
De stemming geeft volgende uitslag :
Jenny Vandermeiren bekomt 10 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 3 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Jan Van hoof bekomt 1 stem;
Luc Van Holle bekomt 1 stem;
Sato Pollet bekomt 1 stem;
Gilbert Jaspers bekomt 1 stem;
Chris Boeykens bekomt 1 stem.
Er zijn 2 blanco stemmen.
1. Jenny Vandermeiren, wonende alhier, Sint-Annastraat 5, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als stemgerechtigd afgevaardigde in de algemene vergadering van de
Watergroep, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. De Watergroep zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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Infrax West :
- aanstelling plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering
- aanstelling lid sectorcomité
Aanleiding:
Elke Cauwenberghs heeft haar ontslag gegeven als gemeenteraadslid vanaf 1 januari 2016
en dient dus vervangen te worden als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene
vergadering van Infrax-West, voor de duur van de huidige legislatuur.
Annie Berckmans heeft haar ontslag gegeven als gemeenteraadslid vanaf 19 november
2015 en kan dus vervangen te worden als lid in het sectorcomité Vlaams-Brabant van
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Infrax-West, voor de duur van de huidige legislatuur.
Feiten, context en argumentatie:
De
gemeente
Steenokkerzeel
is
aangesloten
bij
het
intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax voor de activiteit kabeltelevisie en daarvoor één aandeel Atv
(de intercommunale Haviland, die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte
verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer
8.226.
Haviland is een dienstverlenende vereniging voor intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor de ruimtelijke ordening en de economische sociale expansie van het arrondissement
Halle–Vilvoorde, die wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking.
Juridische overwegingen:
- Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad.
- Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
- Het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2010 betreffende :
 het toetreden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West voor de
activiteit kabeltelevisie en daarvoor één aandeel Atv (kabeltelevisie) te
onderschrijven.
 het onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van Infrax
West, op 1 juli 2010 528 Btv-aandelen in Infrax West over te nemen van Havi-Gis,
en dit in het kader van de uitkering van de Btw-aandelen in Infrax West door HaviGis, in vereffening.
Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 en 27 maart 2014 betreffende de aanstelling
van afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013 houdende
de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Bij geheime, afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een plaatsvervangend
afgevaardigde in de algemene vergadering van Infrax-West :
Rony Blommaert bekomt 17 stemmen;
Danny Liekens bekomt 2 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Chris Boeykens bekomt 1 stem.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een lid in het
sectorcomité van Infrax-West. (dit hoeft niet noodzakelijk een gemeenteraadslid te zijn)
De stemming geeft volgende uitslag :
Jenny Vandermeiren bekomt 9 stemmen;
Rony Blommaert bekomt 4 stemmen;
Wim Mombaerts bekomt 1 stem;
Luc Van Holle bekomt 1 stem;
Danny Liekens bekomt 1 stem;
Marleen Ral bekomt 1 stem;
Er zijn 3 blanco stemmen en 1 ongeldige stem.
1. Rony Blommaert, wonende alhier, 't Velleken 68, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van
Infrax-West, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Jenny Vandermeiren, wonende alhier, Sint-Annastraat 5, wordt aangesteld als een
lid in het sectorcomité van Infrax-West, voor de duur van de huidige legislatuur.
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3. Infrax-West zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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Iveg : aanstelling kandidaat in de raad van bestuur met raadgevende stem
(minderheid GR)
Aanleiding:
Edy Van Damme heeft zijn ontslag gegeven als gemeenteraadslid vanaf 1 januari 2016 en
dient dus vervangen te worden als kandidaat in de raad van bestuur met raadgevende stem
van Iveg, voor de duur van de huidige legislatuur.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente is aangesloten bij de intercommunale Iveg voor wat betreft de distributie van
aardgas.
Juridische overwegingen:
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 en 27 maart 2014 betreffende de
aanstelling van afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de
huidige legislatuur voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van
18 januari 2013 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Bij geheime stemming.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaat met
raadgevende
stem
in
de
raad
van
bestuur
van
Iveg
:
De stemming geven volgende uitslag :
 Rudy Peeters bekomt 20 stemmen.
 Chris Boeykens bekomt 1 stem.
1. Rudy Peeters, wonende alhier, Dreefweg 28, gemeenteraadslid, wordt aangesteld
als kandidaat voor het mandaat van bestuurder van Iveg, voor de duur van de
huidige legislatuur.
2. Iveg zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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Riobra :
- aanstelling lid in de algemene vergadering
- aanstelling kandidaat in de raad van bestuur
- aanstelling kandidaat in de raad van bestuur met raadgevende stem (minderheid
GR)
Aanleiding:
Naar aanleiding van een mail van Gilbert Van Ostaede, van 18 december 2015, waarin hij
meedeelt dat :
 Sato Pollet ontslag neemt uit de raad van bestuur van Riobra,
 Danny Liekens ontslag neemt als afgevaardigde in de algemene vergadering van
Riobra,
Deze personen wensen een wissel te doen van hun mandaten voor de duur van de huidige
legislatuur.
Jos Dewinter heeft zijn ontslag gegeven als gemeenteraadslid vanaf 1 januari 2016 en dient
dus vervangen te worden als kandidaat in de raad van bestuur met raadgevende stem van
Riobra, voor de duur van de huidige legislatuur.
Feiten, context en argumentatie:
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De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Riobra.
Juridische overwegingen:
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Bij geheime stemming.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een afgevaardigde in
de algemene vergadering van Riobra.
De stemming geeft volgende uitslag :
Sato Pollet bekomt 10 stemmen;
Jerry Casier bekomt 6 stemmen;
Luc Van Holle bekomt 1 stem;
Danny Liekens bekomt 1 stem.
Er is 1 blanco stem en 2 ongeldige stemmen.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaat in de
raad van bestuur van Riobra.
De stemming geeft volgende uitslag :
Danny Liekens bekomt 16 stemmen;
Sato Pollet bekomt 2 stemmen;
Luc Van Holle bekomt 1 stem.
Er is 1 blanco stem en 1 ongeldige stem.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een kandidaat in de
raad van bestuur met raadgevende stem van Riobra.
De stemming geeft volgende uitslag :
Christophe Ponsard bekomt 21 stemmen.
1. Sato Pollet, wonende alhier, Lesagestraat 44, gemeenteraadslid, wordt aangesteld
als afgevaardigde in de algemene vergadering van Riobra, voor de duur van de
huidige legislatuur.
2. Danny Liekens, wonende alhier, Vereeckenstraat 59, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als kandidaat in de raad van bestuur van Riobra, voor de duur van de
huidige legislatuur.
3. Christophe Ponsard, wonende alhier, Sasweg 2A, gemeenteraadslid, wordt
aangesteld als een kandidaat in de raad van bestuur met raadgevende stem van
Riobra, voor de duur van de huidige legislatuur.
4. Riobra zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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OVSG : aanstelling effectief lid in de algemene vergadering
Aanleiding:
Jan Van Hoof is vanaf 1 januari 2016 geen schepen van onderwijs meer en dient dus
vervangen te worden als effectief lid in de algemene vergadering van de OVSG voor de
duur van de huidige legislatuur.
Feiten, context en argumentatie:
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De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de vzw Onderwijssecretariaat van de
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.
Juridische overwegingen:
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Bij geheime stemming.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een effectief lid in de
algemene vergadering van de OVSG voor de duur van de huidige legislatuur. (schepen van
onderwijs of burgemeester)
De stemming geeft volgende uitslag :
Kurt Ryon bekomt 18 ja-stemmen en 3 nee-stemmen.
1. Kurt Ryon, wonende alhier, Kortenbergsesteenweg 100, wordt aangesteld als een
effectief lid in de algemene vergadering van de OVSG, voor de duur van de huidige
legislatuur.
2. OVSG zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
Financiën
17

Jaarrekening 2014 gemeente - Kennisgeving van het besluit van de gouverneur van
de provincie Vlaams-Brabant (475.1)
Aanleiding:
De jaarrekening 2014 van de gemeente Steenokkerzeel werd vastgesteld door de
gemeenteraad op 25 juni 2015.
Feiten, context en argumentatie:
De jaarrekening 2014 van de gemeente Steenokkerzeel werd ongewijzigd goedgekeurd
door de gouverneur.
Juridische overwegingen:
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 172, 173 en 175 §3 tot en met
§5.
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant met betrekking tot de jaarrekening 2014 van de gemeente Steenokkerzeel.
De gouverneur heeft de jaarrekening 2014 ongewijzigd goedgekeurd.

18

Jaarrekening 2014 OCMW - Kennisgeving van het besluit van de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant (475.1)
Aanleiding:
De jaarrekening 2014 van het OCMW Steenokkerzeel werd vastgesteld door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn op 30 juni 2015.
Feiten, context en argumentatie:
De jaarrekening 2014 van het OCMW Steenokkerzeel werd ongewijzigd goedgekeurd door
de gouverneur.
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Juridische overwegingen:
Het OCMW-decreet van 19 december 2008, inzonderheid artikels 173, 174 en 176 §3 tot en
met §5.
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant met betrekking tot de jaarrekening 2014 van het OCMW Steenokkerzeel.
De gouverneur heeft de jaarrekening 2014 van het OCMW ongewijzigd goedgekeurd.
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OCMW: derde aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - kennisneming
Aanleiding:
Het OCMW heeft een aangepast meerjarenplan 2014-2019 opgemaakt.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeenteraad moet enkel kennis nemen van de aanpassingen van dit meerjarenplan,
want:
- de gemeentelijke bijdrage gedurende het resterende gedeelte van de zesjarige periode
van de financiële nota van het meerjarenplan wordt niet verhoogd. Door de verrekening
van het overschot 2014 in de bijdrage 2016, wordt de bijdrage van de gemeente zelfs
verlaagd;
- de strategische nota van het meerjarenplan wijzigt niet inhoudelijk.
Juridische overwegingen:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november
2012.
Het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012.
De omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering volgens de beleids- en
beheerscyclus.
De omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.
De omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016.
Het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid de artikelen 154, 157, 162 § 2 derde lid, 165 §
3, 180, 217 § 1 en § 2 en 285 § 1.
Adviezen en visum:
Het positief advies van het college van burgemeester en schepenen van 7 december
2015.
Besluit:
1. De gemeenteraad neemt kennis van het aangepast meerjarenplan 2014–2019 (nummer
3) van het OCMW, omvattende de strategische nota, de financiële nota en de toelichting.
2. Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge
2014 = 1.107.248,05 EUR
2014 = 132.558,53 EUR
2015 = 1.525.821,54 EUR
2015 =
238,54 EUR
2016 = 1.107.257,00 EUR
2016 = -132.064,54 EUR
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2017 = 1.090.522,19 EUR
2017 =
765,19 EUR
2018 = 1.088.368,88 EUR
2018 =
346,49 EUR
2019 = 1.085.910,71 EUR
2019 =
42,03 EUR
3. De tussenkomst van de gemeente in de werking van het OCMW wordt vastgesteld als
volgt:
- op 1.035.000 euro voor het dienstjaar 2014
- op 1.010.000 euro voor het dienstjaar 2015
- op 899.000 euro voor het dienstjaar 2016
- op 1.034.000 euro voor het dienstjaar 2017
- op 1.054.000 euro voor het dienstjaar 2018
- op 1.075.000 euro voor het dienstjaar 2019.
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OCMW: budget 2016 - kennisneming
Aanleiding:
Het OCMW heeft een budget 2016 opgemaakt dat past binnen het aangepaste
meerjarenplan 2014-2019.
Feiten, context en argumentatie:
Het budget 2016 van het OCMW past in de derde aanpassing meerjarenplan 2014-2019
van het OCMW. Daarom moet de gemeenteraad er enkel kennis van nemen.
Juridische overwegingen:
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincie en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november
2012.
Het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012.
De omzendbrief BB 2013/4, dd. 22 maart 2013 betreffende de strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering volgens de beleids- en
beheerscyclus.
De omzendbrief BB 2014/4, dd. 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.
De omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016.
Het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid de artikelen 154, 157, 162 § 2 derde lid, 165 §
3, 180, 217 § 1 en § 2 en 285 § 1.
Adviezen en visum:
Het positief advies van het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2015.
Besluit:
1. De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2016 van het OCMW.
2. Samengevat geeft dit de volgende financiële resultaten:
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge
2016 = 1.107.257,00 EUR
2016 = -132.064,54 EUR
3. De tussenkomst van de gemeente in de werking van het OCMW voor het boekjaar 2016
wordt, overeenkomstig het goedgekeurde meerjarenplan, vastgesteld op 899.000 euro.

Secretaris
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Bijkomende agendapunten gemeenteraadsleden :
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Vraagstelling over de snelheidscontroles op de Haachtsesteenweg en over de de
strook langs de Haachtsesteenweg (tussen Fly over en Tanghe). (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart geeft toelichting bij dit punt :
1. Waarom blijft Kastze flitsen vanop een plek tussen de vrachtwagens die geparkeerd
staan van aan de fly over tot aan BMW Tanghe, als het MAX. 70 bord, verborgen
blijft
voor
automobilisten
door
fout
geparkeerde
vrachtwagens?
Snelheidsbeperkingen moeten opgevolgd worden. Maar de staatskas spijzen op
deze wijze vindt de Groenfractie erover.
2. Is de strook langs de Haachtsesteenweg ( tussen fly over en Tanghe) een
pechstrook of een parkingstrook? En als het een pechstrook is … mag daar dan
überhaupt geparkeerd worden?
(http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/189-art24 en zie ook artikel
25 )
Besluit:
Wim antwoordt hierop dat de politie eerst controleert of de borden voldoende zichtbaar zijn.
Er wordt een afspraak gemaakt met de gemeente Machelen, AWV en BAC om deze
parkeerplaatsen
hier
weg
te
krijgen,
in
de
komende
weken.
Kurt deelt mee dat dit een gelijkgrondse berm is. Men mag daar dus parkeren, het is geen
pechstrook, dit staat zo in de wegcode.
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Vraagstelling om het dynamische 30km bord op de Mulslaan te verplaatsen tot
voorbij de uitrit van de Okay. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart geeft toelichting bij dit punt :
Is het niet te overwegen om het dynamische 30km zone bord op de Mulslaan in
Steenokkerzeel te verplaatsen tot voorbij de uitrit van de Okay?
Het is een puur praktisch probleem. Door de vestiging van de Okay is er een grappige maar
problematische situatie ontstaan. Automobilisten die vanop de Mulslaan de parking van de
Okay oprijden en - na hun inkopen te hebben gedaan - de parking uitrijden en zich
vervoegen bij het verkeer van de Mulslaan kunnen onmogelijk weten dat ze zich in een
30km zone bevinden als de borden actief zijn geworden op het moment dat ze hun inkopen
aan het doen waren in de Okay. Het bord bevindt zich namelijk aan de voorkant van de
Okay tussen inrit en uitrit.
Besluit:
Kurt antwoordt dat we de mogelijkheid zullen onderzoeken. Aan de overzijde kan je het bord
wel zien dat het einde aangeeft van de zone 30, als je de parking afrijdt.
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Vraagstelling over de parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van café "Onder
De Toren". (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart geeft toelichting over dit punt :
Waar bevindt de parkeerplaats voor mindervaliden zich juist ter hoogte van café “Onder De
Toren”?
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Besluit:
Kurt antwoordt dat het eerste bord er eigenlijk niet zou moeten staan, het tweede bord zou
eigenlijk naar voor moeten verplaatst worden. We bekijken of het niet eenvoudiger is om
een parkeerplaats te beschilderen met een gehandicaptenplaats.
Mondelinge vragen
24

Vivaqua (CD&V)
Aanleiding:
Chris heeft een vraag over Vivaqua en de uittreding van de gemeente.
Hoe zal men de continuïteit verzekeren van de waterbedeling?
Is Vivaqua bereid om het net verder te onderhouden, tegen welke kost. Of wie gaat het net
beheren?
Is er een kosten-baten-analyse gemaakt?
De vraag zal nog schriftelijk worden ingediend.
Besluit:
Kurt antwoordt dat Jos dit ook al had gevraagd.
Vivaqua heeft de verplichting tot 2018 om ons water te blijven leveren.
Steenokkerzeel heeft momenteel het duurste water van België.
De mogelijkheid tot uittreding bestaat nu.
We spreken nu ook met De Watergroep, als mogelijke toekomstige partner.
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Melding (Groen)
Aanleiding:
Bart meldt dat stopbord om van voetbal naar de Haachtsesteenweg te rijden rondtolt.
Besluit:
We geven dit door aan de bevoegde dienst.

26

Elektrische fietsen (Groen)
Aanleiding:
Bart heeft met gemeentepersoneel gepraat over elektrische fietsen, maar niemand weet nog
van niets?
Besluit:
Jerry meldt dat de fietsen vandaag geleverd zijn; het reglement is bijna klaar en dan kan dit
gecommuniceerd worden aan het personeel, en ook aan de raadsleden.

27

Optreden Geubbels (Vlaams Belang)
Aanleiding:
Luc vraagt hoe het komt dat het optreden van Geubbels op 1 minuut was uitverkocht. Was
er niet de mogelijkheid om meer mensen toe te laten in de zaal?
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Besluit:
Geert licht toe: er kan niet meer volk in de zaal, want de artiest heeft bepaalde eisen inzake
licht, geluid enz, waarvoor plaats moet ingeruimd worden.
2 voorwaarden voor try-out: communicatie pas vanaf 15/12 en tickets aan vaste opgelegde
prijs.
We waren slachtoffer van ons eigen succes, ook andere gemeenten hadden hetzelfde voor.
We hebben er speciaal voor gekozen om er voor te zorgen dat de communicatie hierover
tegelijkertijd aan alle mensen werd bezorgd, maar door een foute bedeling door de Post niet
is gelukt.
Een aantal tickets waren gereserveerd voor de entourage van de artiest, en ook tickets voor
mensen waarvan de voorstelling was geannuleerd.
Omdat we de toeloop merkten, hebben we er voor gekozen om max. 2 tickets per persoon
toe te laten, 60 aan de balie te houden en 110 online zetten.
We moesten met volgnummers werken om de stormloop in goede banen te leiden.
Om 10u01 was de zaal al uitverkocht. Dit hadden we nog nooit meegemaakt, enkele
honderden mensen hebben om 10u00 geprobeerd tickets te kopen.
Een extra dag optreden in Steenokkerzeel was niet mogelijk voor Philippe Geubbels.
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